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ÅHUS I SKÅNE 
– PÄRLA FÖR BÅTFOLKET



BÅTLIV 4/2018          WWW.BATLIV.SE 7

Åhus på den skånska ostkusten är väl känt för många tack vare sin goda 
glass. Här finns även en mysig gästhamn med närhet till sandstränder,  

restauranger och all service man kan önska sig. Text & foto: Anders Sellin

GÄSTHAMNEN I ÅHUS hittar vi efter 
knappt 1 Nm uppför Helgeån, på 
den norra sidan strax efter sjömack-

en. Båtliv träffar Elin Redfors som sommar-
jobbar på den ”portabla” turistbyrån som hon 
då och då förflyttar inom gästhamnsbryggan. 
Under sommaren är Elin anställd av Kristi-
anstads kommun, annars studerar hon vid 
Lunds universitet.

– Den vanligaste frågan från våra båtgäster 
är helt klart vad de kan göra här, berättar hon. 

– Här finns väldigt många fornlämningar 
från medeltiden och jag har en broschyr som 
beskriver dem alla. Många av dem når man 
till fots från gästhamnen. Men oftast är det 
sol och bad vid Åhus bryggan som folk vill 
ägna sig åt om bara vädret tillåter.

– Och så har vi ju Ottoglass här också. 
Åhusglassen finns inte kvar, men med sam-
ma grundare uppstod i stället Ottoglassen, 
den produceras i Yngsjö strax söder om Åhus. 
I folkmun kalas den här för Åhusglass och 
glasskulorna här är dubbelt så stora som på 
alla andra ställen, lovar Elin. 

VID GÄSTBRYGGAN FINNS 27 platser längs kaj 
och mellan bommar med ett djup på 2,5 m.  
På andra sidan om Helgeån ligger båtsäll- 
skapet G4CC. Även här kan man ligga som 
besökare. Lediga platser markeras med 
en grön skylt. Väl på plats befinner du dig i 
centrum av Åhus med gångavstånd till sand-
stränder, otaliga restauranger och glassbarer, 
matbutik, systembolag och cykeluthyrning 

för att bara nämna något av utbudet. 
Cigarrkungens Vandrarhem ligger bred-

vid. De sköter om gästhamnen och där beta-
lar man också hamnavgiften. 

EMIL MÅNSSON HAR som sommarjobb att köra 
fram och tillbaka över Helgeån med sin lilla 
flotte. Alla som ska över till andra sidan och 
äta lunch eller middag på Äspets rökeri är 
välkomna ombord. Därifrån är det också 
nära till de lite lugnare sandstränderna i 
Äspets naturreservatet. Men de flesta väljer 
en 20 minuters promenad norrut till Åhus 
brygga för att nå den mest kända, fantastiska 
sandstranden med ytterligare ett antal res-
tauranger och uteserveringar. 

Vid vårt besök ligger Jessica och  

Emil Månsson kör sin flotte fram och tillbaka över Helgeån med besökare som vill äta lunch eller middag på Äspets rökeri.

Gästhamnen i Åhus ligger bara ett par minuters promenad från stadskärnan där man har tillgång till all service.
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Fredrik Kastberg från Karlskrona tillsam-
mans med sina barn Arvid och Astrid i gäst-
hamnen med sin Comfortina 32. De har till-
bringat en natt i gästhamnen och har under 
dagen upplevt Åhus.

– Vi tog en promenad till Åhusbryggan 
som löper långt ut i havet på den långgrunda 
sandstranden, inleder Fredrik.

– Vi hittade simbassänger där precis i när-
heten som höll 25 grader istället för de 17 som 
havet bjöd på, berättar Arvid. 

– Vi har varit i Åhus med bil förut och visste 
att det var en trevlig stad och ville därför 
gärna segla hit, berättar Jessica. Det är också 
lagom långt bort. Det lite ostadiga vädret fick 
oss att avstå Bornholm till förmån för den 
svenska kusten. 

– Det är också fantastiskt att kunna ligga 
så nära stadskärnan. Här finns så många 
mysiga gränder och hus, speciellt i den äldre 
delen av stadskärnan. 

Familjen är väldigt nöjda med gästham-

nen, toa och duschar och allt sådant. Den 
enda synpunkt de har är att det inte finns 
några vettiga förtöjningsöglor på bryggan. 

– Man förväntar sig ju inte riktigt att man 
ska behöva använda bergskilar i en gäst-
hamn, skojar Fredrik. 

Vi lämnar familjen Kastberg för att strosa 
vidare mellan alla glassbarer, caféer o restau-
ranger längs med bryggan och konstaterar  
att vi i Åhus nog har funnit en riktig pärla  
för båtfolket. ✪

20 minuters promenadväg från gästhamnen hittar man ”Åhusbryggan”, som är en fantastisk sandstrand för soliga sommardagar. 

Familjen Kastberg från Karlskrona är nöjda med sitt besök i Åhus.

Elin Redfors sommarjobbar på den ”portabla” 
turistbyrån som hon då och då förflyttar inom 
gästhamnsbryggan.
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